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Acendimento das Velas 

17:34 

Término do Shabat 

18:23 

Após o Dilúvio e a saída de Nôach (Noé) e 
sua família da arca, D'us os abençoou e 
estabeleceu uma aliança assegurando-lhes 
de que jamais haveria outro dilúvio para 
destruir a terra. Fez surgir no céu o primeiro 
arco-íris que selaria para sempre esta aliança 
e forneceu um Código de sete leis sobre as 
quais uma nova civilização seria construída. 
Estas leis representam o reconhecimento de 
que a moralidade – na verdade, a própria 
civilização – deve ser baseada na crença em 
D’us. A menos que reconheçamos um Poder 
Mais Alto perante quem somos responsáveis, 
e quem observa e conhece as nossas ações, 
não transcenderemos o egoísmo de nosso 
caráter e a subjetividade de nosso intelecto. 
Se o próprio homem é o árbitro do certo e 
errado, então o “certo” para ele será aquilo 
que deseja, independentemente das 
conseqüências para os outros habitantes da 
terra. “As Sete Leis” são uma herança 
sagrada para toda a humanidade e para cada 
um em particularde como deve conduzir sua 
vida espiritual, moral e pragmática. São 
intemporais, não restritas a locais geográficos 
e jamais podem ser alteradas ou 
modificadas, guiando a humanidade a 
perceber seu potencial máximo. 
 
Chegará um tempo em que todos estarão 
preparados para incorporar este caminho. 
Será então o início de um novo mundo de 
sabedoria e paz. 
 
1. Reconheça que existe apenas um D’us   
2. Respeite o Criador  
3. Respeite a vida humana  
4. Respeite a instituição do casamento  
5. Respeite a propriedade alheia 
6. Respeite todas as criaturas   
7. Estabeleça tribunais de justiça  
 
 

Um grande Rabino relatou uma vez: 

"Em Rosh Hashaná de 5649, quando eu 
contava sete anos e vários meses, visitei 
minha avó e ela deu-me um melão. Saí até o 
quintal e sentei com meus amigos em um 
banco exatamente em frente à janela de meu 
pai, e dividi o melão com os meninos. 

"Papai chamou-me e disse: 'Percebi que 
você de fato compartilhou o melão com seus 
amigos, mas não o fez de todo o coração.' 
Explicou-me então longamente a idéia de um 
'olho generoso' e de um 'olho maldoso'. 

"Fui tão profundamente afetado pelas 
palavras de meu pai que fui incapaz de me 
recobrar por meia hora. Chorei 
amargamente e vomitei o melão que havia 
comido. 

"'O que deseja do menino?', perguntou 
minha mãe. 

"Papai replicou: 'É bom assim. Agora esta 
qualidade ficará gravada em seu caráter.'" 

Concluiu o Rabino: "Isto é educação." 
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       Família Alouf             

               

Leis &  Costumes 

Um pouco sobre micvê  e 
suas leis de acordo com o 
judaísmo: 
  
A Mitsvá Positiva 109 é 
imergir num Micvê. 
Assim como a Torá define 
diversos tipos de impureza 
– ela também delineia o 
seu processo de 
purificação. A Torá 
descreve o processo de 
purificação, ordenando que 
a pessoa impura faça uma 
imersão na micvê. Uma 
micvê é uma piscina 
especial de água, com um 
tamanho específico. Sua 
água deve vir de uma fonte 
natural: chuva ou nascente. 
No começo do universo, a 
criação inteira emergiu da 
água. Depois que uma 
pessoa impura mergulha 
num micvê, ela se levanta 
como uma nova criação; 
purificada e preparada para 
servir a D’us. 
 
As reservas naturais de 
água do mundo (oceanos, 
rios, poços e lagos 
provenientes de fontes) são 
micvaot em sua forma mais 
primitiva. Por possuírem 
água de origem Divina, têm 
o poder de purificar. Esses 
reservatórios de água 
foram criados antes mesmo 
da terra haver tomado 
forma e são um meio 
aprimorado para a 
consagração. Mas também 
apresentam dificuldades. 
Essas águas podem ser 
inacessíveis ou perigosas, 
fora os problemas de 
tempo inóspito e falta de 
privacidade. Daí a 
necessidade da construção 
de micvaot (piscinas) para 
a vida judaica, e realmente 
os judeus assim o fizeram 
em todas as épocas e 
sitações. 
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As Sete Leis de Noé 

        
                 Ditado 
"A alegria transpassa barreiras!" 

                         -Talmud 


